Lions tar miljøansvar

Handlingsplan for
Lions miljødag

Utarbeidet av komiteen for Lions Miljødag etter oppdrag fra Guvernørrådet.
Svein Lie LC Moss leder, Elisabeth Bredesen LC Tønsberg og Fredrik Knutsen LC
Ås/Nordby 25. 01. 2018.
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1. Visjon
Lions er en pådriver i viktige miljøsaker i Norge under mottoet Lions tar miljøansvar!

2. Langsiktig mål
Lions Miljødag er en ny, nasjonal aktivitet. Alle Lions-klubber arrangerer Lions
miljødag årlig, og setter «miljøavtrykk» i sitt nærområde.

3. Organisering og handlingsplan
Guvernørrådet har etter oppdrag fra Riksmøtet 2017 vedtatt å etablere en komite´ for
Lions Miljødag. Komiteen består av tre medlemmer. Komiteen skal utarbeide en
handlingsplan for Lions Miljødag til godkjenning i Guvernørrådsmøte 25.02.18.
Komiteen skal arbeide aktivt for å skaffe tilskudd, støtte og gaver til Lions miljøarbeid.
Midlene som samles inn, skal brukes til organisering, transport, catering, markedsføring og deponering av avfall i forbindelse med Lions Miljødag.

4. Planlegging av Lions Miljødag i klubbene
Mange Lions-klubber har allerede etablert og gjennomfører miljøaksjoner i sitt
nærområde. I disse klubbene er det bare å fortsette det gode arbeidet, og
harmonisere tidspunktet for sin aksjon med Lions Miljødag. For de klubbene som er
nye i «gamet», foreslås følgende:
a. Det nedsettes en miljø-komite i den enkelte klubb, som foreslår en miljøaktivitet for medlemsmøtet, og som har ansvar for planlegging og fordeling av
arbeidsoppgaver knyttet til selve aktiviteten. Alternativt kan styret påta seg denne
oppgaven.
b. Klubbens miljø-komite tar kontakt med Miljøetaten i sin kommune, som har god
oversikt over hvilke områder som egner seg for miljøaksjoner. Her skal det være
god hjelp å få, og det er viktig å etablere et godt samarbeid!
c. Klubbene søker ev. om fritak for deponeringsavgift.
d.. Det finnes et utall muligheter for en miljøaksjon som sikkert mange Lionsmedlemmer kjenner til, og som det kan velges mellom. Her nevnes:
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Adopter en strand: https:holdnorgerent.no/adopterenstrand
Ryddeaksjoner langs strender, samt på øyer og holmer.
Ryddeaksjoner langs stier, eller i populære turområder.
Ryddeaksjoner langs vassdrag og innsjøer.
Ryddeaksjoner langs veier.
Oppgradering/reparasjon av lokale turstier.
Tilrettelegging og vedlikehold av naturstier (samarbeid med Miljøagentene).
Tilrettelegging og vedlikehold av kyststier (samarbeid med Oslofjordens
Friluftsråd).
Hente og levere hageavfall fra lokalbefolkningen på godkjent mottak. (NB!
Mange dumper hageavfall i skogen. Dette er ulovlig og fører til spredning av
fremmede arter som ikke skal være i norsk natur.)
Hente og levere avfall fra oppussing i private hjem på godkjent mottak.
Reparasjonsverksted.
Bruktmarked.
Komposteringskurs
Skogvern
Vern av truede arter
Treplanting
Utsetting av fisk
Sette i stand lokale grøntområder/parker
Sette i stand lokale tur- og /eller overnattingshytter
Aksjoner mot svartelistede arter
Listen over er ingen komplett oversikt, og det kan hende det står ting her som
ikke er mulig å få til.

5. Samarbeid med eksterne partnere
Det er Lions som «eier» Lions Miljødag, og det er viktig at vi bygger opp vårt
omdømme som en pådriver i miljøsaker i Norge.
Vi skal selvsagt rådføre oss og samarbeide med eksterne partnere som arbeider
med miljøspørsmål. Miljø-komiteen på MD-nivå har valgt å bruke organisasjonen
Hold Norge rent som sin rådgiver. Leder av Lions Miljødag har allerede etablert god
kontakt med direktøren for Hold Norge Rent – Lise Gulbrandsen. Vi er lovet gratis
utstyr til aksjonene våre i form av sekker, søppelposer og hansker. Utstyret kan
bestilles på post@holdnorgerent.no.
Den enkelte klubb står fritt til å velge samarbeidspartnere i sitt nærmiljø, f. eks, lokalt
friluftsråd, skoleklasser/skoler, idrettslag, turgrupper og speidere for å nevne noen.

6. Lions Miljødag – en felles nordisk aksjon
Det fremmes forslag til Nordisk samarbeidsråd – NSR – på deres møte i januar 2018
om å etablere Lions Miljødag som en felles nordisk aksjon, f.eks. fra 2020
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7. Milepæler
Tidspunkt

Ansvar

Informasjon

Klubbene

GR vedtar
«Handlingsplan
for Lions
Miljødag», og
sender planen til
sonelederne.
Informere
publikum om
Lions Miljødag.

Guvernørråds- Guvernørrådet
møtet 24.-25.
02.2018

Mars 2018

Komite for Lions
Miljødag

Mars, april
2018

Soneledere

Mars, april,
mai, juni 2018

Presidenter

September
2018

KLUBBENS MILJØ-

Oktober 2018

KLUBBSTYRET
MILJØ-KOMITEEN

November
2018

GUVERNØRRÅDET
KOMITE FOR
LIONS MILJØDAG

Desember
2018

VI FEIRER!

KOMITE

Oppretter en
facebook-side
for Lions Miljødag.
Informerer
klubbpresidenter
om handlingsplanen.
Informerer sin
klubb om
handlingsplanen
og starter
planlegging.

Miljøaksjonen
er ferdig
planlagt og
arbeidsoppgaver fordelt
blant
medlemmene.

Mål

Klubbene
velger sin
miljøaksjon
2018

Klubbene
gjennomfører
Lions
Miljødag
samme uke
som «Hold
Norge Rent»
gjennomfører
sin aksjon.

Klubbenes
bevissthet rundt
den nye,
nasjonale
aktiviteten økes.
God planlegging av
aksjonen i den
enkelte klubb er
med på å sike
suksess.
Miljøaksjonen er
godt planlagt. 60
% av klubbene
deltar i 2018.

Sender rapport
om miljødagen
på eget skjema
til sine
soneledere.
Evaluerer Lions
Miljødag 2018
og informerer
sonelederne.

Få oversikt over
antall miljøaktiviteter i alle
distrikt.

Vi har gjort
en god jobb!

Vi har nådd
målene!

Lions landet
rundt har
satt
miljøavtrykk!
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8. Budsjett 2018
Selv om selve aksjonene gjøres på dugnad og i samarbeid med andre
organisasjoner og grupper, vil det påløpe kostnader i form av organisering, transport,
catering, markedsføring o.a.

Tiltak

Formål

Miljø-komite
på MD-nivå

Dekning av møter
og nødvendig
planlegging.

Sonene

Klubbene

Sum

Ansvar

5 000 kr

Leder av Lions
Miljødag MD-nivå.

Informasjonsmøter
om «Handlings25 000 kr
plan for Lions
Miljødag»
Gjennomføring av
Lions Miljødag
2018.

70 000 kr

Merknad


Delta på
Strandryddeworkshop for
Oslofjorden
14.02.18



Klubbene
søker om
midler fra
denne potten
og får penger
ved å
dokumentere
utgifter.

Soneledere

Miljøkomiteen/styret
i den enkelte klubb.



9. Kontaktpersoner for klubbene
Svein Lie sjlie@hotmail.com 91 38 30 07
Fredrik Knutsen fredrik@huff.no 90 78 3901
Elisabeth Bredesen elibredesen@gmail.com 97 77 72 28
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